
 
 
 
 

 

 

សេចក្តីបន្ថែម 

I. គម្រោងកីឡាបាល់ទាត ់Toyota Mekong 

រកុមហ ៊ុន Toyota បានចាបម់្្តើម គម្រោងកឡីាបាល់ទាត ់ Toyota Mekong ម្ៅកន៊ុងឆ្ន ាំ 2014 
ម្ោយោនជាំម្នឿយ៉ា ងម៊ុតោាំថានឹងជាំរ៊ុញវស័ិយកីឡាឳ្យោនភាពរកីចម្រមើនម្ៅកន៊ុងសហគមន ៍
តាមរយៈការចាបម់្្តើមនូវការបណត៊ុ ុះបណ្តត លនូវចាំណងច់ាំណូលចិតត នងិម្សចកតីរបាថាន របស់ពួកម្គ។ 
កីឡាបាល់ទាតម់និមមនម្រជើសម្រ ើសម្ ើង 
ម្ោយសារវាជាកីឡាមែលោនរបជារបិយភាពបាំ ៊្ុតម្ៅកន៊ុងតាំបនប់៉ា៊ុម្ណ្តណ ុះម្េ ប៉ា៊ុមនតវាកជ៏ាកឡីាបរងបួបរងមួ 
មែលេេួលបានការចាបអ់ារមមណ៍ខ្ល ាំង និងគ្មម នមែនកាំណត។់ 
សកមមភាពនមិយួៗរតូវបានរបរពឹតតម្ ើងម្រកាមគម្រោងមយួម្នុះតាាំងពី 2 ឆ្ន ាំម៊ុនមកម្មល៉ាុះ មែលរមួោន 
ការរបកួតែម្ណតើ មពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong និង ការរបកួតរបមជងកីឡាបាល់ទាត ់ Toyota 

Mekong។  

II. ការរបកតួពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong ឆ្ន ាំ2016 

រកុមហ ៊ុន Toyota នឹងម្រៀបចាំ ការរបកួតែម្ណតើ មពានរង្វា ន ់ Toyota Mekong ជាម្លើកេី 3។ 
ម្ែើមបបីម្ងកើននូវម្សចកតសីាេរ ែល់ការរបកួតមយួម្នុះ ឳ្យកានម់តោនភាពអសាា រយ 
និងបម្ងកើនភាពសបាយរកីរាយែល់អនកគ្មាំរេវស័ិយកឡីាបាល់ទាត ់ ម្ៅវគគផ្តត ចរ់ពរ័ត 
ម្ៅកន៊ុងរបម្េសទាាំងពីរមែលជាោា ស់្ទុះ ម្យើងនឹងោនការបមនែមការរបកួតវគគផ្តត ចរ់ពរ័តចាំនួន 1 ម្លើកម្េៀត 
ម្ៅកន៊ុងឆ្ន ាំម្នុះ។ ែូចឆ្ន ាំម៊ុនៗ ការរបកួតនងឹរតូវបានចាបម់្្តើមម្ ើងម្ោយរកុម មកពីរបម្េសកមព៊ុជា ឡាវ 
មយី៉ា នោ់៉ា  ថៃ និងម្វៀតណ្តម។ ការរបកួតនងឹចាបម់្្តើមចម្ ល្ ុះពី ថៃៃេី 5 មែវចិាិកា ឆ្ន ាំ 2016 



 
 
 
 

 

 

រហូតែល់ ថៃៃេី8 មែ មករា ឆ្ន ាំ2017 ម្ៅកន៊ុងរបម្េសមែលបានចូលរមួទាាំងរបាាំ។

 

របម្េសមែលបានចូលរមួ នងិសមពន័ធ/រកមុបាល់ទាតក់ន៊ុងតាំបន*់ 
 

របម្េស សោគមរកមុបាល់ទាតក់ន៊ុងរសុក រកមុកឡីាបាល់ទាត*់ 

កមព៊ុជា សមពន័ធកមព៊ុជា Boeung Ket Angkor FC 

ឡាវ សមពន័ធេីមយួរបម្េសឡាវ Lanexang United FC 

មយី៉ា នោ់៉ា  សមពន័ធជាតិមយី៉ា នោ់៉ា  Yadanarbon FC 

ថៃ សមពន័ធបាល់ទាត ់Toyota Buriram United FC 

ម្វៀតណ្តម Toyota V-League 1 SHB Da Nang FC 

*រកុមកាំពូលមែលឈ្នុះ ពីរបម្េសរបស់ែលួ ន 
 



 
 
 
 

 

 

កាលវភិាគគូររបកតួ នងិ ការម្ចញ្ាយ 

កាលបរមិ្ចេេ វគគ របម្េស េតីាាំង ពហ៊ុកឡីាោា ន 
ម្ពល
របកតួ 

េូរេសសន៍
ចាក់្ ាយ 

ថៃៃេី 5  
មែវចិេិកា 

ជ៊ុាំេី 1 Lanexang United FC vs SHB Da 

Nang FC 
ឡាវ 

ពហ៊ុកីឡាោា នអន៊ុវងស 
េីរកុងម្វៀងចន័ទ  

18:00 TV Lao 

ថៃៃេី 23  
មែធ្នូ 

ជ៊ុាំេី 1 SHB Da Nang FC vs Yadanarbon 
FC 

ម្វៀត
ណ្តម 

ពហ៊ុកីឡាោា នោ៉ា យែិញ 
េីរកុងហាណូយ  

18:00 VTV6 

ថៃៃេី 27  
មែធ្នូ 

ជ៊ុាំេី 1 Yadanarbon FC vs Lanexang United 

FC 

មយី៉ា
នោ់៉ា  

ពហ៊ុកីឡាោា នោ៉ា ន់ោឡា 
េីរកុងោ៉ា នោ់ម្  

18:00 MRTV4 

ថៃៃេី 31  
មែធ្នូ 

វគគពាកក់ណ្តា
លផ្តា ចរ់ព័រត 

Boeung Ket Angkor FC1 vs 
រកុមមែលឈ្នុះម្ៅជ៊ុាំេី1 

កមព៊ុជា 
ពហ៊ុកីឡាោា នជាតិអូឡាាំ
ពិក េីរកុងភ្នាំម្ពញ  

18:00 BTV 

ថៃៃេី 4  
មែមករា 

វគគផ្តា ចរ់ព័រត 
រកុមមែលឈ្នុះវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ព័

រត vs Buriram United FC2 TBC TBC 
18:00 
(TBC) TBC 

ថៃៃេី 8  
មែមករា 

វគគផ្តត ចរ់ព័រត 
Buriram United FC vs 

រកុមមែលឈ្នុះវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ព័
រត 

ថៃ 
ពហ៊ុកីឡាោា នថាាំោ៉ា សាត ់
េីរកុងបាងកក 

18:00 

(TBC) 

Thairath 
TV 

 

 



 
 
 
 

 

 

 ចាំណ្តាំ៖ 

1. របម្េសកមព៊ុជា នឹងម្ធ្ាើការរបកួតម្ៅវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត ពីម្រពាុះកមព៊ុជាេេលួបានចាំណ្តតថ់ាន កម់្លែ2 
កាលពីការរបកួត ឆ្ន ាំ2015។  
2. របម្េសថៃ នឹងម្ធ្ាើការរបកួតម្ៅវគគផ្តត ចរ់ពរ័តមតមតង ពីម្រពាុះថៃេេលួបានចាំណ្តតថ់ាន កម់្លែ1 
កាលពីការរបកួត ឆ្ន ាំ2015។ 

េរមងថ់នការរបកតួ 

 ការរបកួតែម្ណតើ មពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong 2016 នឹងោនការរបកួតជ៊ុាំេ ី1 ចាំននួ 3 ម្លើក 
វគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័តមយួម្លើក និងវគគផ្តត ចរ់ពរ័តចាំននួ 2ម្លើក។ 

ជ៊ុាំេ ី1៖ មបបបេថនការរបកតួវលិជ៊ុាំ 

កន៊ុងែណុះម្ពលមែលរបម្េសកមព៊ុជា នងិរបម្េសថៃ បានម្ៅរបកួតម្ៅកន៊ុងវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត 
និងវគគផ្តត ចរ់ពរ័ត ម្ោយសា័យរបវតតិ ម្ោយម្យងតាមលេធ្លថនការរបកួតកាលពីឆ្ន ាំម៊ុន 
រកុមមែលមកពីរបម្េសឡាវ មយី៉ា នោ់៉ា  និងម្វៀតណ្តម និង របកតួកន៊ុងជ៊ុាំេី1 
ម្ែើមបឈីានម្ៅរបកួតវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត តាមរយៈមបបបេថនការរបកួតវលិជ៊ុាំ។ 

ម្សចកតីសម្រមចថនការរបកួតនិមយួៗ៖ 

a) ពិនទ៊ុ (3) នឹងកាល យជា រកុមមែលេេួលបានជយ័ជាំនុះ 

b) ពិនទ៊ុ (1) គឺម្សមើនឹងរកមុមយួម្េៀត 

c) ពិនទ៊ុ (0) នងឹកាល យជារកុមមែលចាញ់ 



 
 
 
 

 

 

រកុមមែលេេួលបានពិនទ៊ុម្រចើនជាងម្គ ម្ៅកន៊ុងជ៊ុាំេី 1 នងឹបនតម្ៅកានវ់គគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត។ 

របសិនម្បើោនរកុមមែលោនពិនទ៊ុម្សមើគ្មន  ម្ៅវគគបញ្ាបថ់ន ជ៊ុាំេី 1 លែខណឌ ម្្សងៗនងឹរតូវបានម្របើរបាស់ 
ម្ែើមបមី្រជើសម្រ ើសយកអនកមែលឈានម្ៅកានក់ាររបកួតវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត។ 

1) ភាពែ៊ុសគ្មន ថនការស ៊ុតបាល់បញ្ាូលេីលអជាង 

2) ពិនទ៊ុថនការស ៊ុតបញ្ាូ លេីម្រចើនជាង 

3) ចាំននួពិនទ៊ុថនការស ៊ុតបញ្ាូលេីម្រចើនជាង ម្ៅកន៊ុងរបម្េសថែគូរបកួត  

4) ភាពរតឹមរតូវ និងយ៊ុតតធិ្មម៌្ៅកន៊ុងការរបកួត 

វគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត៖ មបបបេថនការជាំរ៊ុុះ 

រកុមមែលឈានម្ៅែល់វគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត មែលរតូវបានម្រជើសម្រ ើសប ទ្ បព់ី ជ៊ុាំេ1ី 
នឹងរតូវរបកួតជាមយួនឹង Boeung Ket Angkor FC (កមព៊ុជា)។ 

កន៊ុងករណីមែលការរបកតួបានបញ្ាប ់កន៊ុងរគ្មបប់ាល់ម្សមើគ្មន  ប ទ្ បព់ីការរបកួតតាមម្ពលម្វលាកាំណត ់(90 
្េី ម្ោយគ្មម នម្ោ៉ា ងបមនែម) ម្យើងនឹងោនការកាតម់្សចកតីម្ោយការស ៊ុតរគ្មបប់ាល់របមវង 11 មម៉ារតភាល មៗ 
រវាងរកុមទាាំង 2។ 

រកុមមែលឈ្នុះម្ៅវគគពាកក់ណ្តត លផ្តត ចរ់ពរ័ត នឹងបនតម្ៅរបកួតម្ៅវគគផ្តត ចរ់ពរ័ត។ 

វគគផ្តត ចរ់ពរ័ត៖ មបបបេថនការរបកតួ ម្ៅរបម្េសមែលជាោា ស់្ទុះ នងិរបម្េសមែលជាថែគូររបកតួ 



 
 
 
 

 

 

ការរបកួតពានរង្វា នម់្ជើងឯក នឹងរតូវបានសម្រមចប ទ្ បព់ី ការរបកួតវគគផ្តត ចរ់ពរ័តម្លើកេី 2 
ម្ៅកន៊ុងរបម្េសថៃ ម្ោយម្អកម្ៅម្លើ ចាំនួនសរ៊ុបថនការស ៊ុតរគ្មបប់ាល់បញ្ាូ លេ។ី 

របសិនម្បើរកុមទាាំងពីរ ោនចាំនួរគ្មបប់ាល់បញ្ាូ លេីម្សមើគ្មន  ប ទ្ បព់ីការរបកួតទាាំងពីរម្លើក 
រកុមមែលេេួលបានជយ័ជាំនុះ នឹងរតូវបានកាំណតម់្ោយម្យងម្ៅតាម លកខែណឌ ខ្ងម្រកាម 
(កាំព៊ុងសែិតម្រកាមការពិចារណ្ត)។ 

1) ចាំននួថនការស ៊ុតបញ្ាូ លេីម្រចើនជាង ម្ៅកន៊ុងរបម្េសថែគូរបកួត  

2) ម្យើងនងឹោនការកាតម់្សចកតីម្ោយការស ៊ុតរគ្មបប់ាល់របមវង 11 មម៉ារតភាល មៗរវាងរកុមទាាំង 2 (90 
្េី ម្ោយគ្មម នម្ោ៉ា ងបមនែម) កន៊ុងការរបកួតម្លើកេី 2 របសិនម្បើលកខែណឌ ែាំបូង 
មនិអាចកាំណតយ់ករកុមមែលឈ្នុះបាន។ 

រង្វា នរ់បស់ពានរង្វា នម់្ជើងឯក 
 

រង្វា នព់ានរង្វា នម់្ជើងឯក USD 75,000 

ម្លែពីរ USD 50,000 

ម្លែបី USD 30,000 

ម្លែបនួ USD 10,000 

ម្លែរបាាំ USD 5,000 

កីឡាករមែលម្លងបាល់លអជាងម្គ USD 3,000 



 
 
 
 

 

 

 

III. ការរបកតួរបមជងកីឡាបាល់ទាត ់Toyota Mekong 

ម្ៅម្រកាមគម្រោងថនកីឡាបាល់ទាត ់ Toyota Mekong ការរបកួតកីឡាបាល់ទាត ់ Toyota Mekong 
បានចាបម់្្តើមតាាំងពី ឆ្ន ាំ2014 មកម្មល៉ាុះ។ ធាត៊ុសាំខ្ន់ៗ ថន ការរបកតួកឡីា Toyota Mekong 
គឺរកុមកឡីាបាល់ទាត ់ Toyota វយ័ម្កមង និងរមួោនការចូលរមួសកមមភាពសងគមរបស់ CSR 
ម្ែើមបបីម្ងកើនេាំ្កេ់ាំនង ជាមយួនឹងយ៊ុវជន 
និងចូលរមួបរងបួបរងួមការរស់ម្ៅកន៊ុងសហគមនត៍ាមរយុះកីឡាបាល់ទាត។់ កាលពីឆ្ន ាំម៊ុន 
រពឹតតិការណ៍របកួតបាល់ទាតប់ានរបារពធម្ ើងម្ៅកន៊ុងរបម្េសថៃ និង របម្េសម្វៀតណ្តម 
មែលជាកមនលងមែលកឡីាករវយ័ម្កមង រតូវបានម្រជើសម្រ ើស ម្ែើមបបីម្ងកើតជារកុម នងិ របកួតលកខណៈមតិតភាព 
ជាមយួនឹងរកុមយ៊ុវជនថនសមពន័ធបាល់ទាតអ់ាជពីជប៉ា៊ុន។ ម្ៅកន៊ុងឆ្ន ាំម្នុះរបម្េសកមព៊ុជា
កោ៏នការរបកួតបាល់ទាតក់៊ុោរ្ងមែរ។ 

កាលវភិាគរពតឹតកិារណ៍ថនការរបកតួបាល់ទាតក់៊ុោរ Toyota េូទាាំងរបម្េសម្ៅកន៊ុងរបម្េសថៃ 
 

កាលបរមិ្ចេេ េតីាាំង 

ថៃៃេី 28 មែឧសភា ឆ្ន ាំ 2016 រា៉ា តឆ់្បូរ ី
ថៃៃេី 5 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 ឃ៊ុនមកន 
ថៃៃេី 11 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 ស៊ុម្ខ្េយ័ 
ថៃៃេី 19 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 រកាពី 
ថៃៃេី 25 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 រសីុសាមកត 
ថៃៃេី 9 មែកកកោ ឆ្ន ាំ 2016 បាងកក 
ថៃៃេី 10 មែកកកោ ឆ្ន ាំ 2016 ឈ្៊ុនបូរ ី



 
 
 
 

 

 

 

កាលវភិាគរពតឹតកិារថនការរបកតួបាល់ទាតក់៊ុោរ Toyota ម្ៅកន៊ុងរបម្េសម្វៀតណ្តម 

 

កាលបរមិ្ចេេ េតីាាំង 

ថៃៃេី 5 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 េីរកុងហាណូយ 
ថៃៃេី 12 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 េីរកុងវញិ 
ថៃៃេី 19 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 េីរកុងោណ្តង 
ថៃៃេី 26 មែមៃិ៊ុ្ ឆ្ន ាំ 2016 េីរកុងហូជីម៊ុងី 

កាលវភិាគរពតឹតកិារថនការរបកតួបាល់ទាតក់៊ុោរ Toyota ម្ៅកន៊ុងរបម្េសកមព៊ុជា *សែិតម្ៅម្រកាមការពិភាកា 
និងការបញ្ជា ក ់
វតតោនថនការចូលរមួ៖ សាលាបឋមសិកា ចាំនួន 24 ម្ៅកន៊ុងេីរកុងភ្នាំម្ពញ (ឆ្ន ាំ2015៖ ោនចាំនួន 12 សាលា 

 

ចាបព់ពីាកក់ណ្តត លមែ រហូតែល់ច៊ុងមែ វចិេកិា៖ ការរបកួតបាល់ទាតក់ន៊ុងសាលានិមយួៗ 
ពាកក់ណ្តត លមែធ្នូ៖ វគគជាំរ៊ុុះ (សាលាចាំនួន 12 x 2វគគ  កន៊ុងចាំម្ណ្តមសាលាទាាំង 24 ោនសាលាចាំននួ12 
នឹងរតូវម្ៅកានវ់គគផ្តត ចរ់ពរ័ត) 
ម្ពលរពកឹ ្ថៃៃេ ី31 មែធ្នូ៖ របកួតវគគផ្តត ចរ់ពរ័ត ម្ៅពហ៊ុកីឡាោា ន អូឡាាំពិក 
 
IV. ពតោ៌នចាស់ៗ អាំពីការរបកតួែម្ណតើ មពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong 

ការរបកតួពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong Club ឆ្ន ាំ 2015 



 
 
 
 

 

 

ការរបកួត រតូវបានចាបម់្្តើមចាបព់ីថៃៃ េី1 មែវចិេិកា រហូតែល់ ថៃៃេី 20 មែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 
ម្ោយកលឹបបាល់ទាតម់ែលមកពីបណ្តត របម្េសែូចជា កមព៊ុជា ឡាវ មយី៉ា នោ់៉ា  ថៃ និង ម្វៀតណ្តម។ 
រកុមកីឡាករមែលេេួលបានជយ័ជាំនុះ គឺរកុម បាល់ទាត ់ Buriram United មែលមកពីរបម្េសថៃ។ រឯី 
កលឹបបាល់ទាត ់ Boeung Ket Angkor មកពីរបម្េសកមព៊ុជា គេឺេួលបានចាំណ្តតថ់ាន កម់្លែ 2 
ប ទ្ បព់ីការរបកួតយ៉ា ងខ្ល ាំងកាល  ជាមយួរបម្េសឡាវ មយី៉ា នោ់៉ា  និងម្វៀតណ្តម។ ជាមយួនឹងការបមនែម 
របម្េសថៃចូលម្ៅកន៊ុងការរបកួត នងិបម្ងកើនការ្សពា្ ាយជាសាធារណុះ ម្ធ្ាើឳ្យចាំនួនថនអនកេសស្ 
បានម្កើនម្ ើងពី 33,000្ក ់ម្ៅ 53,000្ក ់កន៊ុងឆ្ន ាំ2015។ 

ការរបកតួពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong Club ឆ្ន ាំ 2014 

រកុមមែលឈ្នុះការរបកតួឆ្ន ាំ 2014 គឺរកុមបាល់ទាត ់Becamex Binh Duong មកពីរបម្េសម្វៀតណ្តម 
មែលបានឈ្នុះម្ៅកន៊ុងេឹកែីរបស់ែលួន។ រកុមមែលចូលរមួម្្សងម្េៀតរមួោន Ayeyawady United Football 

Club និង Phnom Penh Crown Football Club និង Hoang Anh Attapeu Football Club 

មកពីរបម្េសមយី៉ា នោ់៉ា    កមព៊ុជា និងរបម្េសឡាវជាម្ែើម។ 
 
V. និមតិតសញ្ជា តាំណ្តង Toyota Mekong Club Championship និង Toyota Mekong 

Football Challenge 

   
 

នមិតិតសញ្ជា សោគ ល់របស់ពានរង្វា នម់្ជើងឯក Toyota Mekong Club (ខ្ងម្វាង) 
នមិតិតសញ្ជា សោគ ល់របស់ Toyota Mekong Football Challenge (ខ្ងសាា ាំ) 



 
 
 
 

 

 

របូសតារកម្ពើ រតូវបានោកជ់ាការតាំណ្តងនូវ ែួងរពលឹងរបស់េម្នលម្មគងគ នងិ
ជានិមតិតរបូមែលជាម្ករ តិ៍ែាំមណលែយូ៏រអមងាងរាបល់ានឆ្ន ាំមកម្ហើយ។ 

សតាលមូនែោ៏នអន៊ុភាពមយួម្នុះ ោនអតែនយ័តាំណ្តងឲ្យកោល ាំង អាំណ្តច នងិភាពអតធ់្មត ់ តស ូ 
ជាមយួនឹងការបងកបនូ់វសាម រតថីន TOYOTA MEKONG FOOTBALL CHALLENGE 
មែលជារពឹតតិការណ៍សរោបម់្ធ្ាើការរបកួតរបមជង នងិ សម្រមចនូវម្សចកតីរបាថាន របស់ែលួន។ 
 
ម្គហេាំពរ័្លូវការ 
http://toyotamekongfootball.com/ 

ម្គហេាំពរ័ Facebook 

https://www.facebook.com/ToyotaMCC/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://toyotamekongfootball.com/

